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WSZYSCY 

 

 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną 
dostawę  jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego 
Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 1 – pakiet nr 4 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści ustniki do endoskopu z otworem w rozmiarze 20x26 mm? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.  

 
Pytanie 2 – pakiet nr 3  
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na szczotkę cytologiczną o średnicy szczotki 3 mm, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odp.: Tak.  

 
Pytanie 3 – pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na ustnik o rozmiarach otworu 22 x 27 mm? 
Odp.: Tak.  

 
Pytanie 4 – pakiet nr 5 
Czy Zamawiający dopuści szczotki do czyszczenia endoskopów o długości szczotek 20 mm 
oraz 125 mm? 
Odp.: Nie.  

 

Pytanie 5 – pakiet nr 5  

Czy zamawiający w pakiecie 5, poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania szczoteczki 
dwustronnej o średnicy osłonki 1,65mm, długości 240cm, długości szczoteczek 13mm i 
40mm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ? 
Odp.: Tak. 

 

Pytanie 6 – pakiet nr 4 

Czy Zamawiający dopuści regulowaną gumkę wykonaną z silikonu? 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 7 – pakiet nr 4 

Czy Zamawiający dopuści rozmiar otworu 21x26,5mm? 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 8 – pakiet nr 4 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby ustnik był „sterylny”? 



Odp.: Nie. 

 

Pytanie 9– pakiet nr 4 

Czy Zamawiający dopuści ustnik pakowany indywidualnie, a następnie zbiorczo w zwykły 

kartonik po 100 sztuk, bez funkcji dyspensera? 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 10– pakiet nr 2 

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, 

trójstopniowych, całkowicie przezroczystych, jednorazowych balonów do poszerzania zwężeń 

przełyku, odźwiernika, dwunastnicy i jelita grubego do wprowadzania po prowadniku, 

doprężające się do trzech średnic, cewnik 8 Fr dł. 240 cm, dł. balonu 5.5 cm, prowadnica dł. 

300 cm, średnicy 0,035; wymagane średnice balonu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-

16.5-18, 18-19-20 mm. Minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Opakowanie sterylne. 

Odp.: Nie dopuszcza się. 

 

Pytanie 11– pakiet nr 2 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie balonów współpracujących z kanałem roboczym 2,8 

mm umieszczonych na cewniku o średnicy 7,5 Fr. 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 12– pakiet nr 2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów mocowanych na cewniku                 

współpracujących z prowadnicą – do wyboru. 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 13– pakiet nr 3 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek zakończonych plastikową końcówką w celu 

ochrony kanału roboczego. 

Odp.: Tak. 

 

Pytanie 14– pakiet nr 4 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników o rozmiarze otworu 22 x 27 mm. 

Odp.: Tak. 

 

Pytanie 15– pakiet nr 5 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 250 cm, obie końcówki  z 

włosiem. 

Odp.: Nie. 

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora 
Ds. Pielęgniarstwa i Administracji 
Mgr Helena Brzozowska 


